
102 teams passeren de Hoven

www.doorkomstroparunzutphen.nl

Roparun door Zutphen

op zondag 9 juni (1e Pinksterdag) vanaf 22.00 uur 

Route Rijksstraatweg | Warnsveldseweg | Laarstraat | 

Boompjeswal | Drogenapsteeg | Zaadmarkt | Houtmarkt | 

Groenmarkt | Marspoortstraat | IJsselkade |   

Oude IJsselbrug | Weg naar Voorst 



Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Hamburg 

(en Parijs) naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve 

prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. 

Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het 

motto wat al jaren is: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen 

meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.

Doorkomst Roparun De Hoven met medewerking van o.a. 

Café De Hoven | Band The Woof | Benny Wagenaar | Voetbalvereniging ZVV de Hoven | 

Groenteman E. Klaasen | Boerenkapel De Spekboeren Voorst | Derks Uw Groenteman | 

Angels Atelier | Wijkraad | Buurtvereniging | Gemeente Zutphen |  

alle vrijwilligers

Contact: info@doorkomstroparunzutphen.nl of via Facebook: Doorkomst Roparun Zutphen
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1e Pinksterdag komt de  
Roparun weer door De Hoven
Op zondagavond 9 juni komen de Roparun teams 
door De Hoven. Net zoals vorig jaar is de route te 
herkennen aan de potten met waxinelichtjes. Bij 
het Café De Hoven wordt er dit jaar flink uitgepakt 
met een grote band, een speaker, een hapje en een 
drankje. Bewoners van de Weg naar Voorst, het zou 
leuk zijn als u uw tuin verlicht met fakkels, vuurkorf 
en/of andere verlichting. 

Komt u ook de Roparunners aanmoedigen? 
Ze hebben uw steun hard nodig!  
  
Fijn als u komt!

Kom allemaal aanmoedigen. 

Want wij zijn de Hoven! 

20.00 uur: start activiteiten 
langs de route 

Café de Hoven is open

Kraampjes met hapjes 
en drankjes
 
The Woof en speaker 
bij café De Hoven 

Dweilorkest 


